
       Comando ambiental da brigada militar 
       Gerindo um meio ambiente sustentável 

                   

INFORMATIVO DO COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR - RS 

 

 

 O Comando Ambiental da Brigada Militar, através de seus três Batalhões 

de Polícia Militar Ambiental, vem atuando constantemente em defesa do meio 

ambiente, combatendo os crimes ambientais e trabalhando sempre para a 

preservação do meio ambiente. 

 Os Policiais Militares vem realizando ações integradas diuturnamente, 

implementando uma fiscalização rigorosa e progressiva, com atuações nos 

diversos municípios do Estado do Rio Grande do Sul.  

A degradação do meio ambiente é uma realidade cada vez maior nos dias 

atuais e decorre dos costumes e das culturas que não se enquadram mais na 

sociedade, necessitando assim de uma fiscalização constante e eficiente para 

equilíbrio e preservação dos biomas dos nossos ecossistemas. 

Diante disso, o Comando Ambiental da Brigada Militar desenvolveu as 

seguintes operações: OPERAÇÃO ÁGUAS INTERNAS MAIS SEGURAS, 

OPERAÇÃO BLASTER, OPERAÇÃO CONJUNTA EM APOIO AO CPC E 

OPERAÇÂO CONJUNTA EM APOIO AO CRPO SERRA. 
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BRIGADA MILITAR – A FORÇA DA COMUNIDADE 
O Trabalho Perfeito é Servir 



       Comando Ambiental da Brigada Militar  
  Apresenta: 

  

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar - RS 

Neste informativo o Comando Ambiental da Brigada Militar 

demonstrará o resultado dos 7 Dias  de Operações Integradas, 

através de seus Batalhões de Polícia Militar Ambiental em conjunto 

com Comandos Regionais de Polícia Ostensiva, Comando Rodoviário 

da Brigada Militar (CRBM), Policia Civil-RS, IBAMA, Exército 

Brasileiro, Marinha do Brasil, PRF, PF, Receita Federal, SEMA-RS, 

FEPAM e Secretarias Municipais do Meio Ambiente, transmitindo a 

transparência das ações estratégicas de Policiamento  Ostensivo 

Ambiental.  
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, 



  AÇÕES PREVENTIVAS 
No território  Gaúcho  
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         OPERAÇÃO BLASTER  
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O COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR por meio das 
guarnições dos 1º, 2º e 3° BATALHÕES DE POLÍCIA MILITAR 
AMBIENTAL, desencadeou a Operação “BLASTER”, fiscalizando 
empreendimentos que utilizam, armazenam e terceirizam 
atividades com explosivo na extração de minério, em cinco 
municípios do RS. 



         OPERAÇÃO ÁGUAS INTERNAS MAIS SEGURAS  
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Em 27 de Abril de 2021 o Comando Ambiental da Brigada  Militar 
realizou a Operação Integrada Águas Internas Mais Seguras: Ações 
de Policiamento Embarcado visando coibir os crimes de caça e pesca 
ilegal em todo RS, com apoio do CPC/9º BPM, CRPO-FO/2º BPAF, 
CRPO-M/14º BPM e CRPO FNO/4º BPAF. 



         OPERAÇÃO CONJUNTA   
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Nesta terça-feira (27/04), uma guarnição 
da PATRAM de Porto Alegre participou 
de  Operação Conjunta com o Comando 
de Policiamento da Capital, por meio do 
11° BPM, Corpo de  Bombeiros Militar, 
Guarda Municipal, Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e fiscais  
da CEEE. As ações desenvolvidas tinham 
por objetivo fiscalizar possíveis pontos 
de receptação de cabos telefônicos e fios 
de cobre, oriundos de furto na Zona 
Norte da capital e fiscalizar locais que 
realizam triagem de Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU). Foram fiscalizados 
quatro  empreendimentos que  realizam 
a triagem de RSU, verificando que tais 
empreendimentos não possuíam 
licenciamento ambiental, autuando 
assim os empreendimentos e seus 
respectivos responsáveis por crime de 
poluição. 



          OPERAÇÃO CONJUNTA -APOIO AO CRPO SERRA 
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Nesta manhã desta quinta-feira 
(29/4) uma guarnição da 2ª Cia de 
Polícia Militar Ambiental da cidade 
de Caxias do Sul, realizou apoio na 
Operação GALERIA, conjunta com 
Agencia Regional de Inteligência-
CRPO-Serra, 4º Batalhão de Polícia 
de Choque, Força Tática e Canil do 
12º BPM; Grupamento Aéreo da 
Brigada Militar e Grupo de 
Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado – GAECO/RS do 
Ministério Público, operação 
contra tráfico de drogas e lavagem 
de dinheiro, sendo que no 
endereço alvo de busca/apreensão 
e prisão, na localidade de Santa 
Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul/RS, 
onde foi encontrado em cativeiro 
espécies da fauna, sendo 3 (três) 
Papagaios Verdadeiros; 2 (dois) 
Araras  Canindé e 4 (quatro) 
Saguis. Estes animais foram 
encaminhados a Universidade de 
Caxias do Sul (UCS) para avaliação 
veterinária e posterior entregues 
no Centro de Triagem de Animais 
Silvestres (CETAS) em Porto 

Alegre/RS. 



          
Comando AMBIENTAL NO Combate  

 AOS CRIMES CONTRA FAUNA 
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No período de 22 a 24 de abril de 2021, Policiais 
Militares do 3º GPMA Taquara e Bento 
Gonçalves efetuaram operação denominada 
“OGUM” em conjunto com agentes do ICMBIO, 
fiscalização e combate a crimes ambientais, 
com realização de barreiras e patrulhamento 
nas áreas de Conservação Federal, Parque 
Nacional da Serra Geral no município de 
Cambará do Sul. Durante as abordagens, foi 
verificado com um cidadão possuidor de todas 
as documentações exigidas em lei para caça de 
javali, cinco aves silvestres abatidas da espécie 
Codorna (Nothura Maculosa), no interior de seu 
veículo, em UCC da Serra Geral. Diante do fato 
foi realizada a apreensão das aves e 
confeccionado  Termo Circunstanciado e 
Notificação Ambiental ao infrator, sendo 
adotada medida administrativa pelo ICMBIO. 

Na tarde desta segunda-feira (26/04), 
Policias Militares do 2°BABM/Bagé, após 
receberem denúncia sobre três indivíduos 
que deslocavam em um veículo Ford Fiesta, 
no interior do município de Bagé em 
direção a ERS 473. Foi realizada abordagem 
e constatado no interior do veículo 01 
capivara (Hidrochoerus hidrochaeris) 
abatida e desvicerada e 02 tatus 
(Dasypodidae) abatidos. Os indivíduos 
foram presos e autuados por crime de caça 
sem autorização do órgão ambiental 
competente. 



          
Comando AMBIENTAL NO Combate  

 AOS CRIMES CONTRA FAUNA 
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Na manhã desta quinta-feira, 29 de abril de 2021, Policiais Militares do 3ºGPMA da cidade 
de Taquara, atenderam denúncia de crime de maus tratos, sendo constatada no local a 
criação de aproximadamente 30 galinhas e 15 galos da espécie Índio Combatente, os 
quais estavam em gaiolas apresentando visíveis sinais de lesão no peito e nas asas, após 
suposta utilização na prática de maus tratos a animais (rinha de galos). Também foi 
constatada no local uma estrebaria com dejetos de equino e dejetos de galinheiro 
causando proliferação de odores e insetos, visto que está localizado em área urbana e 
residencial. Diante dos fatos foi lavrado termo circunstanciado e notificado o responsável 
a providenciar a remoção dos animais.  



          
Comando AMBIENTAL NO Combate  

 AOS CRIMES CONTRA FLORA 
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Na tarde de hoje (23/04) uma 
guarnição da PATRAM de Montenegro, 
deslocou até a Estrada Morro São 
Pedro, interior do município de Bom 
Princípio, para atendimento de 
denúncia de supressão de vegetação 
nativa. Foi constatada a supressão já 
ocorrida de vegetação nativa em 
estágio médio e avançado do Bioma 
mata Atlântica em uma área total de 
4.370 m2. Não foi localizado o 
responsável pela área e supressão da 
vegetação no ato da vistoria, 
confeccionado Boletim de Ocorrência 
Policial por crime contra a Flora. 

Em 23 abril  de 2021 a guarnição do 
3ºGPA de Nonoai deslocou  para a cidade 
de RIO DOS ÍNDIOS,  na Linha Serro Azul,  
constatando supressão de vegetação 
nativa, do Bioma Mata Atlântica em 
estágio inicial e médio de regeneração, 
atingido diversas espécies, tais como: 
Canela, Timbó, Açoita-cavalo, Rabo-de-
bugio e Fumeiro-brabo, perfazendo uma 
área total de 1,4 hectares (14,000m2), 
sem possuir licença do órgão ambiental 
competente. Foi realizado Termo 
Circunstanciado e o autor responderá 
pelo delito ambiental. 



          
Comando AMBIENTAL NO Combate  

 AOS CRIMES DE POLUIÇÃO 
 

  

Informativo do Comando Ambiental da Brigada Militar - RS 

"O Braço Verde da Brigada Militar” –  Ano 2 – 19ª Edição –  23 à 29 de abril de 2021                                11 

Na manhã de hoje  (24/04), uma 
guarnição da PATRAM de Torres, durante 
patrulhamento de rotina, constatou um 
depósito de resíduos a céu aberto, na 
Rua Franciele da Rosa Santos,  bairro 
Praia Azul, município de Arroio do Sal, 
sem qualquer tipo de licença ou 
autorização ambiental. O depósito a céu 
aberto  mantém resíduos como  material 
eletrônico, papel, plásticos entre outros 
tipos diretamente no solo. Foi 
confeccionado Termo Circunstanciado 
para o autor. 

Na tarde desta quinta-feira (29/4) uma guarnição do 4° Grupo de Polícia Militar 
Ambiental da cidade de São José do Ouro, realizou fiscalização em área rural, após 
denúncia anônima, sendo constatado a veracidade da denúncia, onde foi encontrado 
extração de cascalho em uma área de 0,28 hectares, a qual estava em pleno 
funcionamento sem Licença do Órgão Ambiental Competente. Mediante dos fatos foi 
confeccionado Termo Circunstanciado para os responsáveis que responderão pelo crime 
ambiental. 



          
    RESGATES REALIZADOS 
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No dia 26/04/2021 uma guarnição da PATRAM de 
Estrela, fez a soltura de uma coruja-do-mato 
(megascops  choliba) que foi recuperada no 
hospital veterinário preservas/UFRGS apos receber 
tratamento para afecção ocular. A ave nesta data 
foi reintroduzida em seu hábitat natural no 
município de Estrela onde ela foi encontrada 
debilitada no mês de março do corrente ano.  

Na tarde desta quarta-feira (28/04), uma 
guarnição da Polícia Militar Ambiental de 
Caixas do Sul, efetuou o recolhimento de 
uma ave silvestre Carcará, no Bairro 
Sagrada Família, em Caxias do Sul. A ave 
aparentava ter uma das asas lesionadas, 
desta forma foi entregue ao Zoo da UCS 
para eventuais procedimentos e 
tratamentos.  

No dia 23/04/2021, uma guarnição da 
PATRAM do município de Tramandaí 
deslocou até  o Balneário Quintão, município 
de Palmares do Sul, onde efetuou o resgate 
de uma tartaruga marinha  da espécie 
cabeçuda, que encontrava-se debilitada. O 
animal, que pesava 51 kg, foi encaminhado 
ao CERAM para cuidados veterinários. 



          
 CONCLUSÃO 
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, 

 

Os integrantes do Comando Ambiental, Comando Rodoviário 

e das demais Unidades de policiamento ostensivo geral da Brigada 

Militar, tem trabalhado de forma efetiva, eficaz e eficiente no 

enfrentamento à criminalidade.  

As ações tem como principal objetivo coibir e combater todo e 

qualquer ato ilícito que atente contra à vida, patrimônio, liberdade das 

pessoas e à biodiversidade.  

As operações que aqui foram demostradas, são peças 

importantes e estratégicas do planejamento conjunto e integrado com 

órgãos de proteção e fiscalização ambiental, bem como outras 

instituições parceiras, servindo de suporte para neutralizar ações 

criminosas contra o meio ambiente – natural, artificial, cultural e do 

trabalho – e,  automaticamente, remediando locais  carentes do  

policiamento ostensivo.  

O policial fardado, seja ele ambiental  ou integrante do 

policiamento ostensivo geral, com sua ação de presença, expressa 

segurança e proteção à sociedade  em qualquer lugar que esteja. 

 Os policiais militares do Comando Ambiental atuam e 

percorrem todo território gaúcho nas  mais diferentes regiões, muitas 

delas  com suas peculiaridades de  difícil  acesso, porém esses  

fatores são estímulos e característicos no cumprimento da missão, 

não barrando ou retardando as ações do policiamento ostensivo e da 

preservação da ordem pública na seara ambiental. 

Diante dos resultados apresentados conclui-se que os 

objetivos foram atingidos satisfatoriamente, pois alcançou-se 

segurança a toda  população gaúcha. 



          
 CONCLUSÃO 
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As atividades de policiamento ostensivo no campo 

ambiental apresentaram resultados positivos no combate aos 

crimes ambientais e gerais, tendo como destaque as ações de 

caráter preventivo realizadas no combate a caça e pesca ilegal, 

o quantitativo de pessoas abordadas e veículos fiscalizados, 

trazendo assim, resultados expressivos para prevenção de 

crimes ambientais e demais crimes. 

As operações foram desencadeadas em diversos 

municípios do Estado do RS, escolhidos estrategicamente pelo 

sistema de inteligência da Brigada Militar levando-se em 

consideração os índices de  ocorrências, e o que poderia gerar 

um enfrentamento eficaz no combate aos crimes ambientais.   
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Comando Ambiental da Brigada Militar - RS 

 Comandante: Ten Cel QOEM Vladimir Luís Silva da Rosa 

Chefe do Estado-Maior: Maj QOEM Samaroni Teixeira Zappe  

ENDEREÇO: Rua  João Moreira Maciel, 370, bairro  Marcilio Dias, Porto Alegre-RS 

Informativo elaborado por Claudio Adão Braatz e Rodrigo da Silva Leyes 

Contato: (51) 98422-0685 / E-mail: cabm-comsoc@bm.rs.gov.br 
 

site: www.brigadamilitar.rs.gov.br/cabm  
 

Twitter: @ambientalbmrs  https://twitter.com/ambientalbmrs 

 

Facebook:  www.facebook.com/CABM-Comando-Ambiental-da-BMRS-103184178 121043/ 

 

Instagram: @ambientalbmrs - www.instagram.com/ambientalbmrs/ 
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